
 

http://DailyZohar.com 

No copyrights - Please copy and distribute freely with the blessings of Rabbi Shimon 

Special Zohar for the evening of Shavuot 
DailyZohar.com 

 
Scan or read or read this Zohar section before the beginning of the Torah 

reading and the all night study. (Even if you are not participating in a 
community event) 

 – From Zohar Emor זוהר אמור

א ֲחֵזי א, ּתָ ָבָנא ּדָ י חּוׁשְ ָלא ָמּנֵ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ ִמימֹותִאי, ּכָ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ י , ּנּון ׁשֶ ְלִמְזּכֵ
א ָטהֹור הּוא, ָלא ִאְקֵרי ָטהֹור. ְלַדְכיּוָתא ּדָ ְכָלָלא ּדְ ַדאי . ְוָלאו ּבִ ְוָלאו הּוא ּכְ

אֹוַרְייָתא ָמֵטי ָטהֹור ְלַהאי יֹוָמא, ְלֶמֱהֵוי ֵליּה חּוָלָקא ּבְ ָנא ָלא , ּוַמאן ּדְ ּבָ ְוחּוׁשְ
יהּ  ד ָמֵטי ְלַהאי ֵליְלָיא, ִאְתֲאִביד ִמּנֵ אֹוַרְייָתא, ּכַ ָרא , ִלְבֵעי ֵליּה ְלִמְלֵעי ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ

ה ָאה, ּבָ ְכיּו ִעּלָ ַההּוא ֵליְלָיא, ּוְלַנְטָרא ּדַ ָמֵטי ָעֵליּה ּבְ ֵכי, ּדְ  .ְוִאְתּדְ

ַהאי לֵ ) א''ח ע''דף צ(, ְואֹוִליְפָנא ָבֵעי ֵליּה ְלִמְלֵעי ּבְ אֹוַרְייָתא ּדְ אֹוַרְייָתא , יְלָיאּדְ
ה ַעל ּפֶ כּון , ְדּבְ ִיְתּדְ ִגין ּדְ ֲחָדא )א דיתדבק''ס(ּבְ ַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ּכַ ּבּוָעא ּדְ , ְלָבַתר. ִמּמַ

ַהאי יֹוָמא ב, ּבְ ְכּתָ ּבִ ר , ֵליֵתי ּתֹוָרה ׁשֶ הּ  )א בהו''ס(ְוִיְתַחּבֵ ֲחָדא , ּבָ ְכחּון ּכַ ּתַ ְוִיׁשְ
א ִזּוּוָגא ַחד ְלֵעיּלָ ִריִתי אֹוָתם  )ישעיה נט(, ֵדין ַמְכִריֵזי ָעֵליּה ְוַאְמֵריכְּ . ּבְ ַוֲאִני זֹאת ּבְ

ִפיָך ְוגוֹ ' ָאַמר ְייָ  י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ  .'רּוִחי ֲאׁשֶ

א ַהאי ֵליְלָיא, ְוַעל ּדָ אֹוַרְייָתא, ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוֹו ָנְייֵמי ּבְ , ַאְמֵריוְ , ַוֲהוּו ָלָעאן ּבְ
א יׁשָ ְתֵרין ָעְלִמין, ְוִלְבָנן, ָלן, ֵניֵתי ְלַאֲחָסָנא ְירּוָתא ַקּדִ ֶנֶסת . ּבִ ְוַההּוא ֵליְלָיא ּכְ

ָרא ָעַלְייהוּ  ָרֵאל ִאְתַעּטְ א, ִיׂשְ ַמְלּכָ יּה ּבְ וָגא ּבֵ ּוְ ֵרי , ְוַאְתָייא ְלִאְזּדַ ְוַתְרַווְייהּו ִמְתַעּטְ
ְייהוּ  ִאיּנּון , ַעל ֵריׁשַ אן ְלָהִכיּדְ ַזּכָ  .ּדְ

ְמעֹון ָהִכי ָאַמר י ׁשִ יהּ , ַרּבִ ַהאי ֵליְלָיא ְלַגּבֵ יא ּבְ י ַחְבַרּיָ ְנׁשֵ ִמְתּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ֵניֵתי , ּבְ
ה ּלָ יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ יָטָהא, ְלַתּקְ ַתְכׁשִ ַכח ְלָמָחר ּבְ ּתְ ִתׁשְ ִגין ּדְ י , ְוִתקּוָנָהא, ּבְ ְלַגּבֵ

ְדָקא ָיאּות א ּכַ יא. ַמְלּכָ ַחְבַרּיָ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ א ְלַמְטרֹוִניָתא, ַזּכָ ע ַמְלּכָ ד ִיְתּבַ , ּכַ
יָטָהא ְכׁשִ ין ּתַ ּקִ ּקּוָנָהא, ְוַאְנִהיר ִעְטָרָהא, ַמאן ּתַ י ּתִ ּוִ ָעְלָמא. ְוׁשַ ַמאן , ְוֵלית ָלָך ּבְ

ה ּלָ יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ ָיַדע ְלַתּקְ יא, ּדְ א ַחְבַרּיָ ָאה , ֶאּלָ ין ַזּכָ ָעְלָמא ּדֵ חּוָלֵקיהֹון ּבְ
ָאֵתי  .ּוְבָעְלָמא ּדְ

א ֲחֵזי ה, ּתָ יָטָהא ְלַכּלָ ְכׁשִ ַהאי ֵליְלָיא ּתַ ֵני ּבְ יא ְמַתּקְ ִעְטָרָהא, ַחְבַרּיָ ֵרי ָלּה ּבְ , ּוְמַעּטְ
א י ַמְלּכָ אוּ . ְלַגּבֵ ַהאי ֵליְלָיא, ַמאן ַמְתִקין ֵליּה ְלַמְלּכָ ה, ּבְ ַכּלָ ּה ּבְ ָחא ּבָ ּכְ ּתַ , ְלִאׁשְ

ַמְטרֹוִניָתא ּה ּבְ וָגא ּבָ ּוְ ָכל ַנֲהִרין. ְלִאְזּדַ א ֲעִמיָקא ּדְ יׁשָ ָאה, ַנֲהָרא ַקּדִ א ִעּלָ . ִאיּמָ
נֹות ִציּ  )שיר השירים ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב לֹמֹה ְוגוֹ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ֶלְך ׁשְ ּמֶ . 'ֹון ּבַ

א ַאְתִקיַנת ֵליּה ְלַמְלּכָ ַרת ֵליהּ , ְלָבַתר ּדְ ָאה ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא, ְוַאְעּטְ , ַאְתַיית ְלַדּכְ
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הּ  ּבָ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ִמׁשְ ר ְיִחיָדאי .ּוְלִאיּנּון ּדְ ֲהָוה ֵליּה ּבַ א ּדְ וָגא ֵליּה , ְלַמְלּכָ ָאָתא ְלַזּוְ
ַמְטרֹוִניתָ  ָאהּבְ ל ַההּוא ֵליְלָיא, א ִעּלָ יּה ּכָ ִניָזָהא, ַמאי ַעְבַדת ִאּמֵ , ָעאַלת ְלֵבי ּגְ

ָאה ָרא ִעּלָ יַקת ִעּטְ ְבִעין , ַאּפִ ׁשִ ַרת ֵליהּ , ַאְבֵני ְיָקר ַסֲחָרָנא) ב''ח ע''דף צ(ּבְ . ְוַאְעּטְ
ת ֵליהּ  יׁשַ ִמיַלת ְוַאְלּבִ ין ּדְ יַקת ְלבּוׁשִ ַנת ֵליהּ , ַאּפִ ַמְלִכין ְוַאְתּקְ ִתּקּוֵני ּדְ  .ּבְ

ה ּלָ ֵני ִעְטָרָהא, ָחָמאת עּוֵליְמָתָהא, ְלָבַתר ָעאַלת ְלֵבי ּכַ ָקא ְמַתּקְ ָהא, ּדְ , ּוְלבּוׁשָ
יָטָהא ָנא ָלהּ , ְוַתְכׁשִ י ְטִביָלה, ָאְמָרה לֹון. ְלַתּקְ יַנת ּבֵ ַמִיין ַנְבִעין, ָהא ֲאְתּקִ , ֲאַתר ּדְ

ִתי, ֲחָרֵני ִאיּנּון ַמִייןְוָכל ֵריִחין ּובּוְסִמין סוּ  ָאה ְלַכּלָ ִתי, ְלַדּכְ ּלָ ַמְטרֹוִניָתא , ֵליֵתי ּכַ
ְבִרי י ְטִביָלה, ְועּוֵליְמָתָהא, ּדִ ַההּוא ּבֵ ַאְתִקיַנת ּבְ ַההּוא ֲאַתר ּדְ כּון ּבְ ַמִיין , ְוִיְתּדְ ּדְ

י ִעּמִ יָטָהא. ַנְבִעין ּדְ ַתְכׁשִ ינּו ָלּה ּבְ ּקִ ָהאַאְלבִּ , ְלָבַתר ּתַ רּו ָלּה , יׁשּו ָלּה ְלבּוׁשָ ַאֲעּטְ
ִעְטָרָהא ַמְטרֹוִניָתא. ּבְ וָגא ּבְ ּוְ ִרי ְלִאְזּדַ ד ֵייֵתי ּבְ הוּ , ְלָמָחר ּכַ , ַיְתִקין ֵהיָכָלא ְלֻכּלְ

ֲחָדא כּו ּכַ ח ָמדֹוֵריּה ּבְ ּכַ ּתְ  .ְוִיׁשְ

א ּוַמְטרֹוִניָתא יׁשָ א ַקּדִ ְך ַמְלּכָ יא, ּכַ ַהאי גַּ , ְוַחְבַרּיָ ְקַנת . ְווָנאּכְ ְמּתַ ָאה ּדִ ְוִאיָמא ִעּלָ
א ָאה. ּכֹּלָ א ִעּלָ ַמְלּכָ ַכח ּדְ ּתְ יא, ּוַמְטרֹוִניָתא, ִאׁשְ ֲחָדא, ְוַחְבַרּיָ ְוָלא , ָמדֹוֵריהֹון ּכַ

ין ְלָעְלִמין ְרׁשִ ָאֳהֶלָך ְוגוֹ ' ְייָ  )תהלים טו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִמְתּפָ הֹוֵלְך ', ִמי ָיגּור ּבְ
ִמי א. ַמאן הּוא ּפֹוֵעל ֶצֶדק. ם ּופֹוֵעל ֶצֶדקּתָ ְקֵני ְלַמְטרֹוִניָתא , ֶאּלָ ְמּתַ ין ִאיּנּון ּדִ ִאּלֵ

יָטָהא ַתְכׁשִ ָהא, ּבְ ְלבּוׁשָ ִעְטָרָהא, ּבִ  .ּפֹוֵעל ֶצֶדק ִאְקֵרי, ְוָכל ַחד. ּבְ

יא י ִחּיָ ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ַמע ִמ , ִאְלָמֵלא ָלא ָזֵכיָנא ּבְ א ְלִמׁשְ ייֶאּלָ ין ּדַ ין ִאּלֵ ָאה . ּלִ ַזּכָ
אֹוַרְייָתא ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ א, חּוָלֵקיהֹון ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ְרעּוָתא , ְוַיְדִעין אֹוְרחֹוי ּדְ ּדִ

אֹוַרְייָתא ְלהֹון ּבְ ִתיב , ּדִ ֵטהוּ  )תהלים צא(ָעַלְייהּו ּכְ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ּוְכִתיב . ּכִ
ֵצהוּ  ֵדהוּ  ֲאַחּלְ  .ַוֲאַכּבְ
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